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Şakilerin Muhakemesine I' 
Yakında Başla.nacaktır. 

ihracatımız 
- --o>--

Geçen yıla naran 
Çok arttı . 
Ankara, 25( A .4.) - 1937 

Yılının lkfncikaıwn, Şu 
bal, Mari, Nfaan cıylıırw

daki ilıracalımız 4450&717 
liradır Bu mf J<. tar gtçeıl 

yılw ayni ay/arma na 

il ~· •• •••• c •ı••••• t ••••••••• t ••••••••••••••••••••••• :.•• ••c•ııı••••• • ••• ı •••••••••••••••••••••••••••• ~ 
1 • • •• •• •• 
g e ! Zİ Fia ları o ~~n ~~ 
•111 
•ıt •• 

~~ U c u z 1 a t il d ı · . . ~~ 
•• •• .. - .. 
5i Gümrük resminin ind .ğ ·na dair kanunun neşrettiği SS 
i vilayetlere telgraf la htldirildi. ~ 

Fesatçılar Elazıze Getirildiler. Se)·it Riza 
Ve Avenesinin Kaçabilme/erine imkan yok •. I 

b Ankara, 25 lHusuıi Mu · 
b •b1tırntzden) - Tuncelinde 
t it takırn cahilleri etrafına 
0Plıyarak hükQmete karıı 

lele s b 11 eyit Rıza ve aveneıl 
~ 111Undukları yerde çok müt 
il Vaziyete dütmüılerdir. 
Bunların da aayıaı pek 

'•dı K le r. açabilmelerine im · 
lo Yoktur. 

1 l>ıterlerl de kimilen teı 
.... 1 o muılardır . 

f I T eıllrn olanlar ka f ıle ka 

il• Ellzlze ıetlrilmektedir •t. 
Y •kında Tunceli kanu 

.. Q . 
~ ha töre ıakilerin muha-
8 '"'eılne baılanacaktır. 

""un için muhakeme ha· 
aıtlıkları baılamııtır. 
d l>lltr taraftan Tuncelin 
I •lcı lıllhat da ıüratle iler 
'lrıektedtr. 
b lıtanbul, 24 (Huıuai) 
~'•im e, Haydaran ve La 

lt~'da Mahmud aıtreti, ıt · 
tt 1•rını ıetirerek hük\ime 
~ite teıllm oluyorlar. 

li ehalet edenlerden Yusuf 

t>.'" •ılretl relıi Kamer, 
)tnatında demlıUr l<t . 

a._; Bır çare bulup bu iti 
~rnedım . Onun için, 

Mısır 
lrılı ıerefine verilen 

ziyafet 
'1,:•tiı, 25 (Radyo) - Ka· 
l\ı " baı•ekilf 8. Makaozl 
t.l 't Parite ıelmiıtır 8 . 

'"'' 1 ~ ı ıergldekl Kanada 
'°)o I> nunu açacaktar. 

._ .. Gn Mııır pavyonu ko 
tefı )onu komileri. Kral ıe· 

be btr ziyafet vermtıtir. 

ltal~a 
t~•sistı~a(gelıcak mal

r~ın ıümrük almıyacak. 
lto11ı 2 

~lıı a , 5 (Radyo) - Ka· 
t Ilı 1 el, 8 ec isi bugün aaat 1 O 

to~ı,0 Muıaolini riyasetinde 
letll, rtaıı ve otarıl meıele· 
"''••I Yenı iptidai maddeler 

"'eıın · tıt. ı müzakere etmıı 

tlbe 
)on araıı ıenede bir mil· 

ton d tele ernfr temin ede 
hı- l"Qaden ocaklarına ma 
"lir. 

'-- lt,bın 
""l'he e )'eni bir kanunla 
lecek flıtandan ltalyaya ge-

d,11 k=~tGn ticaret eıyasın
r, ~ 'te hariç olmak üze· 

eraı • 1 
t'rl, a ınrnamaaını ka 
111._ ltır 111 -.... ı le •ıtır. Yeniden iki 
~ auçuk tlrkett teala 

....... t. 

' 

devlet bent aaıa kanım he· 
lal olur. 

Sergerderlerin bir diğeri de 

1 

göiıünü göstererek: 
- Bu aç doyacak, dev 

l~t, ef endimlz oluna, kar 
nımız doyar. 

Muhalefçtlerin peflnden 
asker ve açlık koıuyor. 

Şeyh Rızanın yananda 
akıl hocası olarak Ali Sırrı· 

nın bulunduğu anlatıldı . Bu 1 
adam evelce de bazı hadi 

zara n 158&Jvö09 
f a:ladır. 

lira 

llhultl.lwıız ise !136 mn 
illlaldluıa naztıran 1 mil 
yon ~fj!J bin 465 lira bir 
fa:Laltkla 2925.'>222 lira· 

ıelere sebep olmuştur 1 dır. 

Ankara, 25 l Türkdtli ) -
Petrol ve benzinden alınan 

gümrük reımlnln indirilmesi 
hakkındaki kanun bugün 

Resmi Gazetede neıredil -
mittir. 

Kanun neıri 
itibRren muteber 

tarihinden 
olduğun-

Laypzig Hadisesinin Hasıl Ettiği Gerginlik Devam Ediyor .. 

Alman yanın bir Deniz Filosu Ce-
belüttarıktan Şarka Geçti .. 

Almanya; lngilterenin Roma - Berlin Mihverini Kırmak için 
Mussoliniye Tekliflerde Bulunmasından Endişe Ediyor .. 

Londra , 25 ( A A ) - ı mürekkep bir Almen filosu 
Sekiz harp gemiılnden Cebel6ttarıktan f!lrka geç- 1 

Bilbaonun Zaptından Sonra da 

Asiler Madride T aarru
za Hazırlanıyorlar 
-------- - ---

Hukumatçiler Asılerin ilerlemesine mani olmak için 65 
~in kışil.k ~uvvet tahş t ettıler. 

Şimdiye kadar dört mtl· 
yon fııek ve bir sıllh f ab· 
rlkası elde edılmtıur. 

mittir . 
lngılizlerle Fransızlar Al 

manlar ve ltalyanların de 
niz kontrolundan çekilme-
leri üz.,.rine lıpanyanın ıark 
aahilleri açıklarında husule 
ıelen açığı kapatmak mes · 
eleıini görüımektedırler. 

Royter Londranın lspan· 
yaya yeniden ftalyan asker 
lerinln çıl<arıldı~ını teyit eder 
bir haber almadığını bildir
mektedir. 

Havas ajanıına nazoran 
Londradaki Alman mehaflll 
Alman hariciye nazırının 

Londrayı ziyaretinin tehir 

edilmesinin İngiltere ye Ro -
ma - Berlin mihverini kırma

ğa teıebbüs etmek için Mu· 
gsoliniye bir takım teklifler-

de bulunmağa ıevk etmek · 
ten endiıe etmektedirler. 

Londra. 25 (A.A.) - Bn-. 
yük elçilerin B. Edenle kon 

feranıları saat 18 de nlha· 
yet bulmuıtur. Alınan ma· 
li'ımata göre tek nokta Va
lansiya önünde lngilterenln 
kabul edemedikleri deniz 

nümaylıidir. 

Bunun baıka bir 
vukubulmıyacaktır. 

toplantı 

dan tatbikına bugünden iti · 
baren baılanmııtır. 

Baıvekalet telgrafla bütün 
valilıklere bir tamim yapa· 
rak bu kanunun neırinden 

kendilerini haberdar etmlı, 

kaza ~ nahiyelerle diğer 

icap eden mahallerde key 
fiyetin neılr ve ilanını bll
dlrmittir. 

Baıvekalet, gümrük reıml
nin bugünden itıbaren indi
rilmit olduğunu naıarıdik 
kate alınarak ihtikara mani 
tedbirler alınmasına da 
ehemmiyetle ltaret etmittir. 

Hayrettin Karan 

Şehrimizde dün benzin 
f iatlan in~ir ildi. 

Petrol ve benzinden alı· 

nan gümrük reıminln lndl
rllmeıl hakkındaki kanunun 
dün Resmi Gazetede çıka· 

rak merlyete glrdJfi bıldtril

mest üzerlne a lakadarlara 
tebliğ olunmuıtur. 

Bunun üzerine danden 
itibaren ıehrlmtzde benzin 
fiat ları lndirilmiıttr. 

Eskiden tenekeaile birlik· 
te 400 kuruıa ıatılan ben· 
zin ler dünden itibaren 310 
kuruı, teoekeıiz~olarak 380 
kuruıa verilmekte olan ben· 
zio de 285 kuruı üzerinden 
aatılmağa baılamııtır. Şu 
halde bir teneke benzindeki 

ftat farkı 90 - 95 lıuruıtur . 

Parta, 25 (A.A) - İspan· 
yada aal kuvvetler Madri • 
de kartı genlt mikyct1ta ta 
arruza hazırlıuamaktadırlar 

Madritten verilen bir ha 
berde lıe aat kuvvetlerin 

Satander cebheılnde Bask 
ve Asturi kuvvetleri ~gila 

ve Varnado araıında mu 

Santandere kartı ıler leme · kavemet etmek 11temiılene 
ferine mani olmak üzere de zayiatla püıküı tülmüıler· 
Bllbaonun takriben yirmi 1 dir. 

Silah 
----

f a~ukalannın müthiş fa
aliyeti 

Hindistanda Bir lngiliz 
Miralayı öldürüldü .. 

kilometre gubında 65 bin Asturya cebhesinee Astur-
kıtılik bir haık kuvveti ta ya madenciler yalnız ıllah 
htid edalmlttlr. ateıi ı le metgul olmuılardır . 

' Cebelüttarık. 25 (A.A.) _ Sevıl 25 (Radyo) - Ge· 

Londra,t25 (A.A.) - Sa
ntander vilayetindeki ıt lah 

fabrikaları f aaılaaız bir su Malagadan bildırıldığıne gö· neral Franko, iSılbaoyu da 
zaptetmekle idaresı altına rette çalıımaktadır. re, geçen haf la 3 gün lçın ---=:-=•===================== 

d l M 1 d 1 O 34 eyaleti toplarnıı bulu e gece eyin a aga a , lanan kabine içtimaınıo nt 
b l 1 k k l nuyor. V al anıl ye hükümetl ' , ın ta yan araya çı arı • hayetinde n~~redi len tebliğde 
mııtır. Yeniden halyan gö - idaresinde 16 eyalet vardır . İspanyol hükümetinln lsp an 
-11-ı · 1 ı b kl 1 Bi.bao, 25 (Roykr) -nu u erının ge mes e e· ya itlerile a lakadar beynel 
·1 kt d lj k Asi kuvvet lerin ileri hare· nı me e ır.. 11 aç zaman milel hadiseler in cerey&nını 

dan beri Malaga yakınında keti f tandere doğu h iç du · 

bulunmakta olan Alman rmadan devam etmekledır. tedkik eyl t"diği bıldirilmek 

d tedir 
harp gemileri ortadan kay - San Tar.k ve Burge a 
bolmuıtur. me vkileri asiler tarafından 

Dığer bir kıta ıahilden zaptedılmlftlr · 
ilerliyere Faıtro Orgales li Diğer aıı kıtaları Bilbao 

ve Yareklll sanayi ve maa 
din mıntakasını ihata etme· 
ktedırle r . Osodoye tept"leri 
esi le tarafından işgal olun· 

manıoa varmağa çalıımak · , 
tadır . Aıt Amiral Çervera 1 

zuhlısı Satander yolunu bom 
bardıman etm ı ıtır . 

Salamanka, 25 (Radyo)-' 
General franko umumi ko· 1 

rargahı ıu tebltil neıretm: ı· 
tir : 

"Biska y Cf'P hesinde kuv 
vetlerimlz mütemadiyen ile · 
rilemit ve yenıden birçok 
köyleri iıgal etmı§tır fiaru 
kaldide iki t bur millı za · 
bitler ıilahlarile teı ' lm ol · 
muılardır. Diğer iki tabur 
da Bertoyada dehalet et· 

mittir. 

muftur 

Cebel üttarıh, ~ 5 (A A) 
Alman harp gemileri, IBpan 
yol ıularında toplanmakta. ' 
devam ediyorlar. Bugün de 
(Kölen l torpldoıtle dığer iki 
torp ido buradRn geçm ılerdir. 
Şimdi ye kadar lıpanyol 

su la rında toplanan Alman 
harp gemileri. 26 parçaya 
ba l ığ oluyor. 

Valanıiya, 25 ( A.A ) -
Bugün öğleden ıonra top· 

Bu tebliğde den ı liyor ki: 
Hükumet bazı devletler 

tarafınd bn tttıhaz olunan 
hattı ha reket kartıınndaki 
vazlyetı tespit f'tml§tir . Hü 
kiimet vukubulacak had ise 
ler karımnda asla g ıs fil av 
lanmamalt için lca beden b(i· 
tün tedbirleri almıttır. ls
panyol hükünıctl kendi kon· 
trolu altında bulunan top 
rakların tamamiyetine ve 
hukuk h .kümranlııine hiçhir 
trcavüz vukuuna müııaade 

etmlyeceğı gibi kendi mılli 
müdafaasının zaruri kıldığı 
mütal~asında bulunduğu va 
salaları kullanmannda da 
herhangi bir müdahaleyı 

kabul edemez . 

Hindistanda Müsademe/er Şid
detle Devam Ediyor.~ 

Londra, 25 (A.A ) - Hin· 
diltanda ipi Fakiri taraf 
tarlarlle müsademeler de· 
vam etmektedir. 

=============-===== 

Nevyorkta ' 
Grev yüzünden kanlı ha -

diler oldu 
Nevyork, 25 (Radyo) -

Trlnıtat ıehrinden alınan 
haberlere göre, petrol ku · 
yularmda çalııan amelede 
grev ilan etmit ve karııık· 
laklar ç ı kmııtır. Hadiıelerde 
14 •. aktul ve 43 yaralı va · 
r d ır. 

lki Amerikan harp ıefi 
neıi sükün ve asaylıl mu
hafaza içfn ıevl,.edilmiştlr. 

ispanyada 
ölen 
ltalyanlar 

Roma, 25 (Radyo) - B. 

Son bir çarpıımada İngl· 
Uzler blrt miralay olmak 
üzere yedi ölü 34 yaralı ver· 
mitlerdir. .. 

Amerika 
Bütçesi 663 milyon dolar 

Nevyork, 25 (A.A] - BJr 
leıik Amerika ıtatüsü aske
ri bütçeyi 663 milyon dolar 
olarak kabul etmittir. 

Ecne~i Sermayesin~en faz. 
la Yergi alacak 

Vaılngton , 25 (Radyo) -
Hükümet; ecnebi aermaye· 
sine mevzu verıiyl yüzde 
35 niıbetine çıkarmaia ka · 
rar vermiştir. 

Muısolinl, ispanyada ölmüt 
olan İtalyan gönüllü'erlnl'1 
isimlerini vatan namına öl
müı kahramanlar arasında 

neıir ve ilan edilmeılni em· 
rey lemlıtır. 



SAYFAı 2 

Londrada Esrarengiz 
Bir Cinayet .. 

"Lady Cyntha Aıquithin 

hlzmetçlıl hayret ve korku· 
dan Utrer bir halde koıarak 
hanımmın yanına geldi ve 
yine Utrek bir ıeıle haber 
verdi: 

- Mta Otan orada .. Aıa· 
iıda . Merdivenlerin üzerine 
uzanmıt yatıyor. Çabuk ge 
ltnfz. Bu haber bir barut 
ateıt aibt Layd Aıquıthln 
muhtetem evlnl kapladı He 

rkea atalaya koımafa baı· 
ladı. 

Fılhaklka Mlı Dıon et yı · 
tını halinde Hr merdtveo 
baaamalına oturmuı baıı bir 
kolu 6zertnde ılnlr buhranı 
na yakalanmıılara mahıuı 

hıçkırıklarla allıyor bir hal. 
de bulu~muıtur. Hıçkmklar 
araımda afzından dökOlen . 
bir kaç manl11z kelimeden 
bir ıey anlamanın imklm 
bulunamıyordu. 

Bir kaç dakika ıonra Ok· 
tfordda bir delikanlı arka-
daılar1nın yanına koıa koıa 
ıelerek •evlnçle baA1rıyordu: 

- Dtdf bulundu.. Dtdl 
bulundu. 

Fılhaktka Oıdı bulunmuı 

tu. Fakat onun bu bir haf
tal.lc ha yatını çeviren eara . 
rın an1Lbtarı bulunamamıth. 

Tam bir hafta evvel, Lo 
ndranın en ıOzel kızı olan 
yirmi bir yaıındakl Mit Dıan 
yanlarında ikamet etmekte 
olcfutu 11lu ahbapları Kon 
let Lonıun evinden, bir fo 
tolnfla randevutu of dutunu 
ı&yltyerek alellcele çıkm•th. 
Hattl ıenç kızın a~afıoda 
çorapları bile yoklu. O an· 
dan Ulbaren bir hafta nıQd· 
detle kendiılnden en küçük 
bir haber btle ahnamamııtı. 
BOtiln bir hafta ( Scotland 
Yard lnıllız pollı tetkillta ) 
elinde Mit dıonun resmi ol
duiu halde araıttrma yap 
mıı fakat köıenln baıında 

ıeoç kızın bir paket yapıl· 
mıt lıkarplnlertfen baıka bir 
t•Y bulal'tlamııtı. 

Hiç bir ıuretle izah edıle· 
mlyea bu haftalık gaybubl 
yelten ıonra Miı Dianun av
detlde hlll ç6zOlemlyen bir 

esrar içinde vukua ıelmııttr. 
Genç kız bitkin bfr halde 

merdivenin baaamafından 

k a l d ı r ı l a r a k derhal 
yukarıya çıkardmıı ve dok 
tora haber verılmııtır. 

Her an bayılma Jatldadı 

ı&ıteren Mlı Olan durma
dan af lıyordt1. Araaıra al -
zandan dökiilen kelimelarden 
bir ıey anlatılamıyordu. 

Dalıın dalg1n bir noktaya 
dikilen gözleri etrafında on
ları, dolaıaııları görGyora 
benziyordu 

Tek bir insan onun ağ 
zından manllı bir kelime 
çıkarmaya muvaffak oldu. 
İhtiyar Da vlıl gördüğü ıa · 
man ıöılerl parladı ve ı&· 
nlk btr teıle mıraldandı: 

- Nanyy! Nonny!. 
HOtOn bu it l.er ıa bahın 

tik taatlerlnde ıeçfyordu. 
Doktor uzun bir muaye

neden tonra alınabilecek le· 
dbirlerln en lylıinln onu il· 

tlrahata ve uykuya terk~t

mek oldufunu kararlaıtırdı 
lar. 

Onu buınn yeniden mua 
yene eden doktorlar 11hhl 
vaziyetin daha iyi oldulunu 
fakat ••nç kısın bir baf ta-

lık kaybubetl esnasında ge· 
çlrdıği hayatı katıyyen ha 
hrlamadığını beyan etmtıler 
dır. Yalnız hadiıeden evvel
ki hayatını mükemmel •u
rette hatırlamakta ve evvel 
ce verilmit randevularını, 

vadedtlmtı -ziyaretlerini birer 
birer söylemektedir. 

Bununla beraber ustalıklı 
bir surette sorulan &üal · 
ler ve hafızasını canlandır 

mak için yapılanlar yardım· 
lardan ıonra genç k ·z, o 
gün Konter Longun evinden 
poıtaya bir mektup vermek 
üzere çıktığını ve hatta dö· 
nerken bir mağaza ) a girme· 
yl bile düıündüğünü ve fa 
kat o andan ıonra ne oldu 
iunu, baıına ne geldiğini hiç 
bir ıuretle hatırlamftdığını 

ı6ylemektedfr. Doktorların 
iddialarına eöre Mis Oian 
iyi bir lıtlrahattan sonra 
yavaı YllV8f hafızasını ta
mamHe kazanack ve kav· 
bettlfi bu bir hafta zarfın· 

dakl hldiselerl de birer bi 
rer hatırlıyacakhr. 

Polıı araıhrmalarını oı

rakmamııtır Genç kızın bir 
tecavOze uğradığı muhak-
kak sayılmaktadır. Mamafi 
etrarın çözülmesi için onun 
yeniden bütnn hafızasına 

Hhip olmHını beklemekten 
baıka çare yoktur. 

Par/suvar 

Kazanm Beşyüzür.cp yıl
~önümü 

Bu sene, Tatar Cumhuri · 
yetinin hükCımet merkezi 
olan Kazan ıehrinfn kurulu· 
ıunun 500 üncfi yıl dönü 
müne tesadüf etmektedir. Bu 
münaıebetle Kazanda bazı 

lhtıfaller yapılacaktır. 

Kazan müst11hkem eehri, 
143'7 senesinde, Tatar Han 
larmdan Ulu Muhammed 
Han tarafından 1437 sene 
tinde teala olunmuıtur . Şehir 

Volga nehrinin ayaklarından 
Kazanka 1rmağmın kenarın 
da kurulmuı bulunmaktadır 

lnklllp, bu ~ehrl . boyun· 
duruktan kurtulmut Tataris 
lanın endüıtrl ve kültür me 
rkezl haline ıetırmitlir Um· 
umi harp beılangıcındo Ka
zan ıehrinin nüfusu, ancak 
180 bin idi Bu ıehtr, dur 
madan timdi çabuk bir se 
ylrle fnklıaf eylemektedir. 
Halen, nQfuıu 300 bini geç · 
mit bulunmaktadır . 

lnkillp ıenelerinde eski 
fabrikalar ve müesseseler 
çılmııtır. 

Kazanda bugün 12 yüksek 
mektep, bir çok orta ve dk 
mektep, müteaddit sanat 
mektepleri ile ifçi fakültele 
ri vardır 

Son ıenelerJe ıehirrte bir 
Lenin abtpesı ile yeni bir 
çok kültür sarayları yapılmıı 
tır Mateaddit edatlar ve spor 
yerleri vücuda getırllmlt bir 
tıp enıllütlhO ile bir mOte 
ha1111lar evi açılmıı ve yeni
den bir çok kulüpler ile si 
nemalar vücud bulmuıtur. 

Kazan tehrinin en enlere 
tan tarihi 8 bideler! arasında 
eski Kale mevcuttur. Buka
lede en mühim kııım da 17 
inci atırda y1tpılmıı olan su· 
umbek kuleıtdlr . Bu kule, 
bir çok aüzel tatar efsanele 
rint ilham etmııttt. 

Doktorlar 
Şehri 

Amerikada Minesotada 
R. ıehrine "doktorlar ıeh· 

rf ,, demek çok yerinde bir 
harekettir . 

1n15 senesinde Magto kar· 
deıler adında iki doktor bu 
kasabada bir "tıbbi tedkık · 

ler enstitüsü,, tetkll etmit· 
lerdir Bu enstitüye evvela 
200 genç doktor gelmif ve 
az zamanda o kadu ıöhret 
bulmuttur ki, hem doktor
ların adedi hem de müra · 
caat eden hasta l arın miktarı 

alabildiğine artmııtır . 

Şimendifer idaresinin ista
tistiklerine göre bu kuaba 
cığa yalnız tedavi için ıe. 

nede 80 000 kiti gelip git 
mektedir. 

Uyuşturucu ma~ie ~sçak-
c ı 1 ı ö ı 

Son günlerde Mauilyaya 
Şarktan gelen bir vapurda 
bır tabut ve tabut ile bera· 
ber bir kaç tane matem el
bisesi giymiş adam nazarı 
dikkate çarpn11§tır. 

Bu tabuttaki ve uzun yer 
lerden getirilen cenaze kim 
idi? . llerkeı bu merak üze· 
rinde dururken, gümrük me· 
murlarından birisi tabutun 
açılmasında urar elmİf ve. 
Tabuttan bir cenaze değil 
mühim miktarda afyon çık 
mııtır 

Sinema ve kilise 
Sinemanın girmediği yer 

kalmadı! fngiliz kilisesi er· 
kanı, ıon zamanlarda sine
madan din namına istıf ade 

ı edilmesine karar vermi§tir 
Dini münakib bundan son· 

ra filime alınacak ve bu nıe 
nakıble alakadar Tevrat, 
Zebur veya ineli ayinleri de 
sesli olarak bu fillmlere ıla 
ve edılecektir . 

İngilizler pratik adamlar
dır; anlaıılan killıelere rağ · 
betin azlığı karımnda lngi 
Uz papazları filimden lıti-

fadeyi dü§Ünmüılerdir. ! 

Posteki sayma~I 
Yeni Zelandada Veling· 

ton ıehri c i varında yol ame· 
lesinden birisi, toprağı ka · 
zarken kazmaslle irice ve 
yumurtaya benzi yen birfe) 1 
parçalamııtır. 

Amelenin ehemmiyet ver 
medlği bu hadıse, ıehirdekt 

' profesörlerden birisinin na· 
zarı dikkatini celbetmlı ve 
kırılan ıeyln eski zamanlar 
kııılarından Moa kuıunun 

yumurtası olduAunu anla 
mıthr. 

Profesör iti olmadığı an· 
!atılıyor bu, kazma darbesi 
altında binblr parça olan 
eski yumurtanın parçalarını 
birlbirlne yapııtırmağa baı 
lam ıştır 

Dünkü un ve zahire f iatlan 
UNLAR: 

Asgari Azami 
K. K . 

55 Hnndıman 860 870 
60 830 840 
70 800 810 
80 690 700 

BUGDA Y PIY ASASI 
Santim .. 

Yerli Sert 3 3 25 
Yumuşak 4 75 5 
Dıtardan Sert 5 50 6 50 

" Yumuıak 5 5 575 
M111r 3 25 3 375 

1 Arpa 2 25 2 50 

TORK.DILI 
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Esr rengiz Bir c·nayet 

Tarl Ort ınd ki 
iskelet Kime Ait ? 

Biğadıçla bir ekin ıarlaSi'iiraVihşi hayvanların yiyip 
~itir~iği ~ir ceset ~ulun~u. 

Biğadıç tarlalarının birin. 
de ne vakit itlendlğl henüz 
belli olmıyan hir cinayet 
ortaya çıksırılmıştır. 

8'rgün önce Biiadıca 15 
dakika kadar uzaklıkta Meh 
met adında birinin tarlasın 
da buğda y btçmekte olan 
Fizan köyünden Mustafa 
oğlu İsmail ve arkııdaıı tar
la kenarında fena bir koku 
hissetmfşlerdlr Bu cihete 
doğru yaklaotıkça kokunun 
gittikçe arttığını anlayınca 

merakla o tarafa doğru YÜ· 

rümOılar, çok eeçmeden 
keskin ve pis kokunun ma 
biyeli anlaşılmııtar lkl ar· 

kadaı tarla kenarında bir 
insan ölüsünün uz.andığını 

hayretle görmüılerdir. Bu
nun üzerine vakadan hemen 

1 jandarmayi haberdar etmlt 
!erdir 

Jandarma vaka yerine ge· 
lerek ilk tahkikata batla

~ 
mııtır. 

Cesedın baıı vücuttan ay. 
rı bir halde ve ağz. nda al
tın dııler bulunmaktadır. 

Bir kadına ait olduğu an 
Jaıılnn cesedin birçok yeri 
vahşi hayvanlar, kuılar ta 

rafından yenmit ve üzerin 

Köpek 
Vuzün~en çıkan cinayetin 

tahki~atı 
Balyanın Yenikavak kö· 

yünden Mehmet oğlu Ali 
ile, Yunus adında iki kiti 
arasında bir köpeğı payla
ı ama d ık l n r ı için 
kavga olduğunu ve bu kav 
gada iki tarafın bir birine 
balla ve av tüfeği ile hü
cum ettiğini ve kavgayi 
ayırmak için koıan Ethem 
oğlu Hızırın av tüfeği ile 
göğsünden yaralanarak öl· 
düğünü yazmı~tık . 

Yakaya el koyan Balya 
müddeiumumisi suçluları ya· 
kalamıotır Köpeğin kime 
ait olduğu ve kavganın ne · 
den ileri geldiği hakkındaki 
tııhklkata devam e dilmekte· 
dir. 

Bir kişinin ölümüne sebep 
o1an köpek de tutu ' muıtur. 

Bir çocuğa yapılan çir~in 
tecavüz 

Durak nahiyesinin Büyük 
dere köyünden Ahmet o~lu 
7 yaılarındnkt Halllln bu köy· 

• den Alı oğlu İbrahim tara· 
fından çirkin tecavüze uğra
radığı bildirildiğinden tahki 
kata bat1ıınmııtır. .. 

• 

Oün~ü ~oza f ıatlan 
Sunada dilnkü koza flat· 

ları 60·77 82 kuruı arasın · 1 

da tahavvQl etmittlr. 

deki elbisesi parça parça 
edil mittir . 

f tık elet haline gelen ceset 
üzerinde yapılan ilk tahki 
kattan bunun Bo§nak Hali 
ce ad iyle maruf olan utgun· 
tıuz bir kadına alt olduğu 
zannedilmektedir. 

Rastgele yerlerde va!dt ge 
çiren bu kadının ara sıra 

ortadan kaybolduğu ve bu 
vakadan bir ay evveline ge. 
linci ye kadar da yine Bı · 
ğadıçta görünmediği tubit 
edilmiştir. 

Haticenin evinde yapılan 
arathrmada bağlı bir ' ku 
zunun açlıktan öldüğü de 
görülmüttür. Sondan da ka 
dının günl~rdenberl evine 
uğramadığı neticesine varıl 
mııtır. 

Euıen iskelet haline ge
len cesedın bulunduğu yer· 
deki elbise porçl\lar1 ve ağ. 
zandaki altın d iıler bunun 
Hatice olduğu hakkındaki 
ihtimalleri büsbül ün kuvvet 
lendtrmfttir. 

Bunun için kadının tarla
da herhangi bir erkek tara 
fından öldürülmüı olduğu 
zannediliyor. 

Te.hkıkat derioleıtirilmek
tedir. 

Edi cikte 
f nından çıkan yangın 
Edincik nahiyesinin Yeni· 

ce mahallesinden Seit oğlu 

İbrahim karııı Fatma bir 

gün önce ekmek plıirmek 

üzere evindeld fmnı eteele
mlştlr . 

Nuıl oldise fırından çı 
kan alevler birden iki tara· 
fa yayılmağa ve gittikçe 
büyilmeğe baılamııtu . 

Bu ıuretle baılıyan yan
gın evin üıt kısmını kimi -
len yaktı ktan sonra itfaiye 
nin gayretile güç 11öndürül 
müttür . 

Yangının çıkmasına sebep 
olan ve ihmali görülen ka 
dın hakkında tahkikata bı ş 
lanmııtır. 

-~~J,1{~ 

RADYO 

2 6 Haziran cumartesi 
Ô,i'ilt' neşriyatı : 

Saat, 12 :m Pıakla Türk 
muılkisi. l 2,50 Ha vadlı, 
ı 3,05 Muhtelif plak netrl· 
yatı 14,00 Son. 
Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 Pıakla dans 
musildsi , 20,00 Türk mu 
sild heyeti, 20,30 Ömer 
Rıza ta.rafından Arapça söy 
lev 20,45 Türle musiki heyeti 
(Saat ayarı). 21, 15 Orkestr. 

Snal 22, 15 Ajans ve bor 
ıa haberleri ve ertefll günün 
proğramı 23,30 Pıakla ıo· 
lolar, opera ve operet par 
çalar1. 23,00 Son. 

26 HAZiRAN 931 ~ 
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Paşacami 
Kub~esi tamir ediliyor 
Paıacamlnin kubbeleri•· 

de bulunan kurıun levhalı· 
rm bir kısmı yıprandıJnıdall 
Evkaf idaresince bunlaraO 

tamirine baılanmııtır. 

Hava 
Kurumuna 
Yardım 
Şehrimiz Hava KurulflltJ 

idare heyeti Kepıüt, 1 vrırıdlı 
•• Korucu, Konakpınar, K•f 

pa nahiye ve köylerfne ,ı 
dılı derek, köylülerle f aY 

konuımalarda bulunmutl•' 

dır. 

Buralarda bulunan köylO 
•• lerden pek çoğu Kuruma P 

k ... ra veya mahsul verme 
dit· retlle üye kaydedilıniıler 
ff•' Köylülerimizin Türk ~ 

va Kur~muna üye 0101~ 
için gösterdfit alaka ç 

fazladır. Köylüluimtıin 1•' 
dımlarım takdirle kartılar•• 

Hava Kurumunun yani ~inı~ .,., 
1 

Türk Ha va Kuruınull 

1 ıehrimiz merkezi BeledZı~ 
kar1111nda kendlılne bir 

na yaptırmııtı. 

mamlanan bu 

t•" 
İnıaatl Jırff 
bina t 

edildikten sonra 
bO' 

KuruOI 
rdya taıınacaktır 

~":>+· 

Gardenparti 
Bu Akşam 

aıt 
Y okaullar Bfrllğlnio • ~ 

denparthi bu güo At•10' 
parkında verilecektir· . ,., 

Birlik idare heyetı il 
denpartinin güzel ve aeı• 

tı•• 
aeçmesi için her tOrlO 
zırlıkları ikmal etmııtır· ., 

. f ,o., 
Gardenpartfnin oD 

saat 24 de baılıyacaktır· 

Gecenin çok neteli •' 
ce~l umulmaktadır· I JI 

eır 1 O gece Y okıullar d' 
ltevinde yapılan ftlet 

teıhtr edilecektir. 
-~-

Kızılayın 

lrndat 
levhaları , •. 

Kızılay genel merkest
1
,,e 

rafından umumi yerd,ı) 
asılmak üzere (Sıhhi fJll ı~ı 

tıf· levhaları hazırlanrrı•f ıe•" 
parçadan ibaret olan bU bO 

dıt 
balar. zehirlenme, ıu d ,,-

ıl J 1 ğulma, yaralanma. 1 1ıb 
ve elektrik çarp11'1811 ,~ı 

e ~ . 
herhangi bir kaza " 

1 
ıo'' 

k yet f zuhurunda do tor f' 
11•·-ye kadar ahnmaıı ıfl 

len tetbirleri reıtmler "' 

halı ile göstermektedir ı_,ı 
Birbirinin mOtedl~,p· 

h ırıe 
olen bu ıki lev 8 J•"' 
lerlc fabr ikalara, poli•·c1ır' 
darma karakotlartle 

10
,d,., 

umumi yerlerde pek I•'"'" 
lu olan bu tmdnt le\'ha 
takımı bir lhadır· 
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Kültür 
Direktörlüğünden: 

Liıe binasında yapılacak 4000 lira bedeli keıtf. tamirat 
ve ıu teılsah açık eksiltmeye konulmuıtur 

1 
isteklilere yüzde 7,5 niıbetlndeki pey akçalarının ma. 

iyeye yatırmaları ve ihale glnü olan 5.7.937 pazartesi gün 
;•at 15 le KOIUlr DlrektörlOiOnde huıuıi komsfyonda bu 
unmalara Uln olunur. 

{Şartname ve lceıif evrakı liıeden ıörülebllfr.) 
4 - 1 -234 B;::--e-led-iy_e ___ _ 

Riyasetinden: 
Belediye :ıabıtaıı için numuneılne göre ve pazarlıkla 

~S) adet yazlak beyaz ceket yaptırılacaktır. Pazarlık 30 6 
37 Çarıamba günü ıaal 16 da belediye encümeninde ya · 

Pılacaktır . lıtekltlerfn belediyeye müracftat etmeleri ilan 
olunur 4 ı - 233 

......... 
~----

Belediye 
Riyasetinden: 

TORKDIU 

Defterdarlıktan: 
Vilayet defterdarlığı tahslllt kadroıunda münhal onar 

lira aali maaılı müfredat katiplikleri için memurin kanu · 
nunun 4 düncü mııddeaindekl evıaf ı haiz olanlar meyanı -
nda 2-1 -37 tarihine müıadif cuma giln{l ıaat 15 te mOsa 
baka imtihanı yapılacaktır. 

Müıavi derecede imtihanda ibrazı muvaffakiyet eyli · 
yenlerden orta mektep ve lhıe tahıllı ıörenler tercih edl· 
lecektir. 

Talip olanların evrakı mQıbitelerlle birlikte defterdar· 
lak makamına müracaatları 

4 - 1 - 253 

Kazanç vergisi mükelleflerine 
Defterdarlıktan: 
1937 Mali yılı için tahakkuk eden kazanç verıllerinin 

birinci takıit müddeti haz i ranın ıor.urıda btttceklir He· 
nuz kazanç takııtlerinl ödememlı olan mükelleflerin ha
ziranın 30 uncu çarıamba gtinü akıamına kadar borçla · 
rını maliye tahıil ıubeal vezneıine yartırmaları , akıi ta
kdirde yüzde on c ezaaile birlikte tahıllı emval kanunu 
ahkamına tevfikan tahsil oJunacafı i lin olunur . 

3 - 1 251 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Susığırlak Karnizenu ıhtlyacı olan 3COO kilo ıoğan açık 
elntltme ıurellle ıatın alınacaktır. Hepsinin tutara 120 li
radır. Muvakkat teminata 9 liradır ekıiltme 12 7 937 pa 
zarteai günü saat J 1 de Su11fırlıktaki lcomfıyonda yapı· 
lacaktır. T•liplerin teminat makbuzlarlle komisyona mü· 
racaatları. 

SAYFAı 3 

8ah~es ir icra Memurluğundan: 
Balaklı kC\y iınden Hüseyin dır kızı Fatma ve Mehmet 

kızı Emineye borçlu a yni Ali oğlu Adıl ve batısı Ço 
köyden Karagöz oğlu Ha· ban Mustafa oflu Mehmet 
ean ve otlu Hüıeyinin borç ve Meh met Ali oğlu Adil 
!arının temini için haciz edil· ve poyrazı yol ve k ı bleıt Tel · 
mit olan Balıkla köyQ hu- 1i oğlu Ômer tarlalarile mah · 
dudu dahilinde ve lalelik dut 2020 metre ve KepıQt 

mevkUnde vaki ve g ün do yolu mevktınde doğuıu Meh· 
iuıu ıehlrll Fahri karısı Fat met oflu Alı ve k11men bô · 
ma ve bat111 uzun Süleyman rekçl oğlu HQseyln ve poy-
oğlu İsmail · ve k11men Sa - razı ve bat111 yol ve kıbleal 
raç köylü Mehmet ve poy Karaköse oğlu Muıtafa ile 
razı Saraçlı Kamil ve kıb - çevrili 87l0 metre ve dana 
lesi Huan torunları Mehmet çayıra mevkltnde doğusu ayit
ile çevrili 4379 metre ve lidere ve batısı ıeherll karı
yine ayni mahalde doğusu sa Fatma ve k11men Kara
ve bah11 Saraç köy lü Selim göz oğlu Hasan ve poyrazı 
ve poyraz. Karagöz oğlu lımall oğlu Hüıeyin ve kıb~ 
Muıtafa ve kıbleıi Oğlancı lesi Kırımlı Bekir ile çevri 
Halıl ve FahretUn ve lıma 113723 metre ve kelez mev· 
ti ve Oıman tarla larile çev· kiinde doğusu yol ve batı11 

rlli 4488 metre ve Sarı top Karagöz oğlu Mehmet kızı 
rak mevkiinde doğusu Ka- ve poyrazı Karagöz oAlu İı 

mail ve kıbleıi ıeher yolu 
çuk olıbetinde pey akçala-
rlle birlikte Balıkesir icra ile çevrili 2707 metre altı 

parça tarla ile Balıklı kô
dairelerine gelmeleri ve o 

yünde ve önü yol ve 
gün konulan pey gösterilen 

ıolu lea oğlu Mustafa ve ar 
muhammen kıymetlerin yüz 

k Şehrin umumi tenviratı için al.nacak ampüllerfn mar
t' "e mum kuvvetleri ile azami ve aagari mıktarlara aıa
~da 16ıterilmi1tir. Ampüllerln alınması ?3 6. 937 taribin
t Q lttbaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye ,_ıkaralmıı 
,•r. lbale 9 temmuz 937 tarih cuma günü ıaat 16 da be. 
~dıYe encümeninde yapılacaktır. fıteklilerln fazla ma-

d lbat almak (\zere beledıyeye müracaatları ve kanuni ı-------~-----~------------
1P0tıtolarının beledi) eye yatmlmaıı bildirilir. Balıkesir icra Memurlug" undan: 
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de 75 ini bulmadığı takdir kası Mehmet otlu Hüseyin 
de ıon arthranın taahhüdü ile mor çevrili ve üıt6 top· 
baki kalmak ıartile arttır· rak ve zemini yine toprak 
ma J 5 gün daha temdit ve tahtani iki oda ve iki 
edileceği yani ı 2 . 8 937 ahır ve bir hela ve 250 met
tarihine tesadüf eden per· re kadar havluyu müıtemll 
ıembe günü ayni saatten hane ahar artırma aahlacak
ltibaren batlıyacağı ve o tır bu babda yazılan ıart
gün konulan pey yine mu- na meyi herkesin görebilmek 
hammen kıymeUn yüzde 75 üzere Ba l ıkes ir 1cra datreıtn
ıini bulmadığı takdirde borç de açık bulundurulmaktadır . 

Markalar: Oaram, Filpı, Tunıııram 
~urn Aıgarl Azami 
25 400 500 
40 soo ıooo 
60 so ıoo 
75 60 120 

100 30 so 
ısu .. o 60 
~Oo 10 20 

.........._ 4 - l 249 

------------------------------
Bahkesir 1n hisar1 ar 
Baş Müdürlüğünden: 

•ıl~ 1 
·6 937 tarihinden itibaren 20 ıün müddetle açık ek 

\'e ~eh konulan Bandırma ıehfr dahili ve Bandırma Manyaa 
"- •ndu ma Gönen araıındaki iki bin be.,üz lira muhı.m
t,:1~ hedeli bir ıenelik idare nakliyatı ekıiltmeai 22 6-937 
lttı 1"den itıbaren on ıün müddetle uzatılmııtır . Talip 
ih,~ J6&rle 7,5 teminatı muvakkate akçeleri ile birlikte 
'-ti' RGnü olan 2 7 937 ıünü ıaat 15 de Bandırma lobi 
-.,1'r lbüdürtyetinde mfttetekkıl komlıy<Jna müracaet d · 

eri ilan olunur. 

Haıan kızı Zelihaya borç · ve yine tabanı toprak ve 2280 numarala kanuna le· Birinci artırma 28 1 931 ta· 
lu İzmirler mahallesinden tavan11z ıalon ve çakıllı bir mu etmek itibarile beı mü- rlhlne tesadüf eden çarıam· 
Hüıeyln otlu Serezll Muı· bahçe kuyusu ve bir havuz ıavi taksite bağlanarak- ol ba gilnü aaal 13 de baıh 

suretle tecile tabi tutulacağı yacakdır. 
taf anın borcunun teml .. I iı · k 1 .. ve yıne ayrıca azı mıı ça· ve artllranlar taahhütlerinden 
tıfaıı zımnında haczedllmlı kılsız dar b ir kuyu ve 40 Alm1tk lstlyenlerln bu ga-

kurtulacağı ve ipotek ıahlbl 
Deveçukuru mevkUnde vaki adet kadar viıne ve kay11 alacaklıların bu gayrl men yri menkullerin muhammen 
dolusu Alı ve poyrazı Kon alac1n1 müvtemil ve bunun kuller üzerindeki hakları kıymetleri olan 753 liranın 
yalı Emin vereaeıl Ye batısı beıbuçuk dönüm kadar ma huıuılf e faiz ve maaarlfe y6zde yedi buçuk nfsbetln-
Allak oflu Ahmet iken ha- halli ıeb:ıe bahçeıl halinde dair olan iddialarını evrakı de pey akçaaile btrhkde Ba-
len Çandırlı hafız tarlaları ve diğer mahalli tarla ola - müıbitelerile birlikte icra lakeılr icra dairesine gelme · 
ve kıblesi yol ile çevrili do- rak kullanılmakta olan 16 dairelerine bildirmedikleri leri ve o gün konulan pey 
kuz dönüm 78 zira tarla ve dönilm miktarındaki bahçe takdirde hakları tapu ılcilh gayri menkullerin muham
Çayar mevkllnde vaki doğu- açık arttırma ile satııa çı - ile ıabit olmadıkca ıatıı be- mem kıymetinin yüzde yet · 
ıu Mehmet poyrazı in Ça karılmııtar . Bu bapta yazı delinin paylaımaıandan ha miı beıtni bulmadığı taktır· 
vuı otlu Mehmet ve batı11 lan ıartoameyJ herkeı göre rlç kalacaklardır Ve arttır de ıon artıran ların taahhü 
muhacır Recep veresesi ve bi lmek üzere Ba l ıkeılr İcra madan doğma rüsumu del · dü baki kalmak ıarUle ar· 
kıbleıi Kamçı Ilı Ali otlu lı daireılne gelip tetkik ede illi yenin müıteriye ait ola larma l 5 gün daha temdit 

' mail tarlalarile mahdut 5 rek ona göre pey sürmeleri caiı gibi bu gayri menkul · edileceği yani 12 8 937 ta 
dönüm 8 metre tarla ile Ke arttırma 28 - 7 - 937 tarihi lerin üç senelik müterakim rihlne tesadüf eden peroem· 
ıik köyü mevkUnde doğuıu ne tesadüf eden çarıamba vergisi vana hu verginin dl · be günü saat 13 de yapıla · 

Birdaneclk oflu ketimeıi günü saat 15 baılıyacağın ier alacaklara tercihan ıa- cağı ve o ıün konulan pey 
Ganime ve poyrazl ve kıb · dan almak istiyenlerfn De - tıı bedelinden verıl datre yine gayri menkullerin mu · 
leıi yol ve bat11ı Koca Ait veçukuru tarlanın l 08 ve ıine ödeneceit ve aat ıı gün ham men kıymetlerinin ytizde 
vereaeıi tarlalarlle çevrili çayır tarlanan 150 ve bah lerl gelmtyt-n müıterilerlo yetm tıbeılnl bulmadıiı tak· 
ve içinde tabana toprak ve çenin 1170 lira muhammen vazgeçmlt ıayılacekları ilan tirde botç 2280 numarala 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~3!!!!!~1!!!!!!-!!!""!'2~5~0~""!'!!!~ç~a~ta--ha_ı~ın~d~e!!!!!k~6~h~n~e~i~k~l~o~d~a!!!!!~k~ı~y~m~e~t~le~r~tn~l~n--y•ü•zd•e~y~e~d~ı~b~u~· ~o~lu~n~u!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~(~L!!!!!ü~tf~e~n~s~a~y~f~a~y~ı~ç~e~vi~r~ln~l~z~)~ 

l'Oıt 
)~~ K01LtNiN M1LLI ROMANI No: 20 
t'c,~'ia baılamııtı .. Hıçkı· ve ç a r p ı t m a n ı n 

'-• btı Fakat, ilk boğuk ardından yine solduran bir 

· ~'" d0lazında düfümlenir macera doimuıtu .. Çektik· 
''dı Udalcta,. , bir adı hece lerint kimseye duyurmak lı · 

' durdu· ....... F' • 
So llcret. Fikret 

'il, ~ra bir omuz aauıntı· 
tııtıt eradtni yıkı 1ır gibi kol
d~), :l•rlcen kana kana, 

~ t l ı :"' •lladı .. Alladı .. 
""-ııtı h e r ı e y i ao 
'-i''"I · Fikret, Zebranın 

Q 
1
'

1
"

1 •e"iyordu . . 'dte ._,._,le ' bu acı ıona var-

'" için ıecelerce dO 
' f •icat her uıratm• 

temiyordu .. Zaten onu anla
yacak , avutacak ktmi var · 
dı sanki ... 

Bedia, kendlıinl seven bir 
slrn arka.daıları, eı ve doıt· 
ları arasında yine yalnızdı . . 
Nezahet ve Zeynep, müıte•· 
na etrafını saranlar , o ka 
dar yapmacık yüzlQ. ıoy 
suz kuklalarda kt .. 

Maddi vulak.larına. ahlan 
eb ufak bir çlmdtll btltQn 

YAZAN: Halil iJedi Fırat 

çirkinliklerini belit etmeie 
kaftydı . 

O , yaıadıiı hayattan bile 
iğreniyordu. . Çok kere bu 
köıklerden kaçmak, uzaklaı 
mak istiyordu.. Bu düıiln· 

~~yledir ki kız öğretmen 
okuluna ıtrmlıti .. Fakat yi
ne o okulun, aıı lamak lı · 

tediii temiz ülküler a111ınm 
tutmıyacaiım biliyordu . 
ÇGnkü, benliği o kadar irin· 
leımtı, o kadar bozulmuıtu 
ki, güniln birinde yeniden 
hastalıklarının 6atelenecelinl 
biliyordu .. 

Bataklıkta fı lizlenerek, ça 

murla beılenen bataklık çi· 

çekleri, renkli ve ıUılü va · 
zoların btllür ve saf ıuları 

içinde gün gelir ıolmazlar 

miydi? ... Dütüncelerlnln bu 

dönüm yerinde, talondan 
kıvrak ve gıcıklayici bir kah

kaha yOksel dı.. Sonra onu 
bir alkıt aeıi kucakladı .. Be-

dia . boı buluoduiu o deki 
kada birden ıllkindl. . Bu 

ıece korkuyor, herıeye si
nirleniyordu .. Hayatta ilk 

defa yalnız kalıyordu . Ye 
rinde duramıyordu . 

Tekrar pençereye yaklaı 
tı.. Bir sandal enıine doğru 

yol almııh • Yine onları ha 
tırladı . Bu gece tkiıl geze 

ceklerdt . Kimıealz ıahillerde 
ktmıeılz kızla, o klmblllr 
ne ınzel ıö~ler, ıöyltvecek, 

ne güzel ıevlıeceklerdi .. 
Parmaklara ıerildl .. Dtıleri, 

birbirini sanki çllolyor ve 
eziyordu... lhttmal ve ha · 
yaller, menıeneleıerek etle 

rint ııktıkça. kıyıyordu .. 
Yeni bir göğüı sarsınt11lle 

ıezlonga kendisini salı ve 

receii dakikada oda ka· 
p11Jnm önünde bir kahkaha 
yöks~ldl : 

Boı yere ıaklanma tl· 
ir ablacık .. Geldiğini duyma. 
dım mı sanki. Ama ne 
enteresan bir yakalayıf .... 

Bedia, henüz kendlıtnl 

toplamııta ki odanın kapıı• 

açılmıf , Nezahet içeriye gl 

rerek lkl kız k ucakl"ımııtı . 

Nezehet, tanıdıklarının 

içinde en temiz ve masum 
bir kızdı. . Hisleri birbirine 
o kadar uygundu ki .. Bedia
dan Uç yaı küçOktü. Fa -
kat mini mini bir kız ço· 
cuiu ıiblydl . Yalnız bir ıu 

ı çu vardı 

fazla hoppa, kay1111z, 
tasasız g(ln bugQn, saat bu 
saat Bol neı e, kahkaha . 
oyun en ufak bir yllrek 11· 
zıı' bile yoktu .. 

Bedlayi, çok kere küçük 
olma11na ralmen o teselli 

eder , onu bazen bucahya 
bucalıya, terltye terliye bir 
bebek gibi kucağına alır, 

ona en son çıkan ıarkı 
lara, göğsilnü ut , parmakla 
rını çalgı tüyü yaparak okur 
onu gilldDrür, eilendirirdl . 
Nezahet. ay ııığında Bedi · 
anan g5zlerlnl ıörünce ren
gi birden deiiıti . Batını 

t:ır iki defa salladı: 

Sen yine allamıııın 

Bedia ab la .. Neden? .. 

- Hayır, aana öyle ıö 
ründüm yavrucutum. 

- Amma da yaptın ha . 
Çocuk mu kandırıyorsun! .. 

- C iddi söylüyorum. Bır 

ıey yok Nezahet . 
Laf.. Sanki ben bil mi 

yor mıyım. 
Nezahet . 

- Nezahet, derken o ka· 
dar evet diyorsun kt . Ben 
herıeyi öjrendlm. Bak, sa · 
na anlatayıoı ... Bedia genç 
kızan dudaklarına parmakla· 
rlle kapadı . 

S0R0YOR -



SAYFA 4 TORKDILl 26 HAZiRAN 937 ,, 

<Baıtarafı 3 cü aahlfede) 
kanunun çerçlveti clabilJnde 
bulunduğundan borç ana ve 
faizıle beraber bet ıenede 
ödenmek ıartıle be~ musavi 
taksite bağlanacağı ve arll 
ranların taahhüdünden kur -
tulacağı ve ipotek sahıbi 
alacaldı ! arla dığer alacak· 
lılarm gayri menkull, r üze
rindekı haki.ur ve huıuaı le 
faiz ve masarıf.t daır o an 
iddıalarını evrctkı müıbitele 
rile birlikde 20 gün içinde 
icra dairesine bUdirmedık 

leri taktirde hakler ı Tapu 
Sicilile sabit olmadıkçaf ıa 
tıt bedelinin~ paylaımaıın 

dan hariç kalacakları ve 
arhrmatlan doğma rüıumu 

dellaliyer1fn ~müıterlye ait 

wıını 111 mı mı mı mı mı mı mı mı mı mı mı mı mı mı mı mı mum j Balıkesir Nafia.. · 
~ . w 
[EJ s -l ı g- 1 n K o k 1 t . mı . Miidürlüğünden: 
WJ a g 1 r u m a s 1 y e n fi!) 1 Pazarlığa konun tı: Bandırma yolunun 67 fpcl 

S H 1 k kilometreaindekl Karadere köprüıü ile Susıfırhk • M. (Ce· a y 1 n a 1 m 1 z a . mı malpaıa yolunun o+ooo mcı ktlometreslndeki y ahy• k6~ 
• köprüleri Üzerlerine parke kaldırım yapılmHı (Parke tat 

WJ Şıfa hassa · 

mı 
ları h~r taraf 
ta ün salmış 

15) olan meıhur 
B.slıkeıir (DAG 

IS] ILICASI 1 itlt'- 1 

meğe baıladı . 

Suları v e 
kufll ban yola · 

ffii rt muzmin ro· 
nıalizmayo. 

mJ siyatik, böb 
mı r~k. hum, ve · 

ralıim hasta-

IW ları Kapudal}ı ocaklarmdan olacaktır) 
r::ı 
1::1 

~ 
l:!I 

r::ı 
ı.:.:.ı 

iıbu inıaahn bedeli keşfi 4902 lira 68 kuruttur. 
2 - Bu ite ait ıartnameler ve evrek ıunlardır: 
A Eksiltme ıartnameıt . 

8 Mukavele projesi. 
C Bayındırlık itleri genel ıartnameal . 

E - Fenni ve huıuaı ıartname. 
f - Ketlf cetveli. 

mJ ilUyenler bu ıartname ve l<eıtf doıyaaını nafıa datreııode 
aörebilirler. 

3 C&J• - Pazarlık 9 Temmuz - 937 tarlltloe raalıyao 
ma günü ıaat 15 de Halıkeıir Nafıa müdürlül}ünde kur111" 

il komisyon huzurunda yapılacaktır 

olacağı gıbi bu gayri meo mı Jıklartna rnn 
kullerin üç senelık mütera . derece nafi ol ı 

r:'ii 4 - Pazarlığa girebilmek için 367 lira 70 kurutlll~ 
ı:.:J b •. 

teminııtı muvakkatenin maliyeye yatırıldığına dair mak 11 

kim ;a v~rglsinın de tercıhen ffii duğu Sıhhlye-
bu gayri menkulle; bedelin· Vekaletinin raportlt musaddol<tır. 

mJ la ve yukarıdaki iti yapa bileceğine dair Nafıa Müdürı1e· 
tinden en son 8 gün evvel mOracaatla alınacak veıik•• 

ıtbt lii veya bu ite aıirmeye salahiyet veren Nafıa VeklleUodeO den hazineyi maliyeye veri mi Vilayet, ve Laza yolları çok güHI yııpıldığıDdan llıcaya araba, otomobil 
alınmıt müteahhithk veaikaaının ve 937 yılına ait ttc•''' 
vesikasının ibrazı gereklidir. 

leceğl ve;(artırma günleri mJ sert vasıtalarla thnn flatla aıdlp gelnak Loleyleımıthr. 
gelmlyen müıterJlerin alma Otomobil jçin Sabrlağa haoında 8. Zülfıldha nıürecaat 

mı edilir. Bununla .. 

kdan ıarfı . nazar etmit sa mJ beraber halkımızın saelıama hizmet elmtk dütüncesile fiatlaıda da ehemmiyetli l!J 5 - lıteklilerln 2490 No. h kanun hükümlerine ı6rl 
ilan edilen gün ve ıaatte Nafıa müdürlüğünde bulunpıal•'' yılaca ki arı ilan olunur. tenzillt yapılmııtır. 

ı•?!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~~~~~"\ l!J Kaç defa banyo yaparsa yapsın ) irnıi dört sa~tte bir kişi için (25) il ilan oluour. 

TÜRKDİL) mı kuruştur, On ~·aşına kadar çoc· uklaı d2n ıı ara ahnnıaz. mı 4 - 1 - 2~ 
-------------------------------------
Balıkesir Askeri Satın Alma Pazarteıinden batka her 

gün çıkar . Siyaıal gazete .. 
mı . On günden fazla kalarallard~ 3) rıca ) üıde ~ iı n ı i tenzilat )'apılır. l!l 

lstiyenleı e kaı') ola ,·eya. yatak verilir. . Komisyonundafl: Y ıllıiı: 800 K uruı mı Teşrif edecek müşterilerımızın hertürlü istirahatleri temin lil 
mı edildiğini ve sayın halkımızın l/Jcamızda sağlıklarını kazana- mı 

mı caklarını arzederim. mı 

k6' Kor birlik1erloin ıht lyacı için s~ o ton linyit madeP Altı Aylığı:400 
Sayısı : 3 

.. 
.. mürü açık eksiltme ıuretile 2 Temmuz 937 cuma gOPO" 

at 15 de ihalesi yapılecekhr Muhammen bede~i 3900 il''' Günü aeçmit ıayılar 25 
kuruıtur. DAG lllCASı MÜSTEC/l\i 

rt· 
muvakkat teminata 292 lira 50 kuruıtur. lıteklllerln t• 

ADRES: 

l BALIKESiR TÜRKD1LI 

'·--- -- ,, liJ r.:'I 
&;,;ıl 

•• nameılnl görmek üzere her gQn ve adı ıeçen ıOn •• •., 
atte de teminat makbuzlartle Kor Satan Alma Koml•Y00 

Baıkanlıiına müracaatları. 4 - 1 - 224 ,_,./ 

------·------------------------------------
Bahkesir Ziraat Bankası Müdürlüğünden: 

Kazaıı 

Balıkeıir 

" 
" ,, 
• 

Meaahaaı Tu~u senet 
Mahalleıi Mevkii Dekar M. Gayrimenkul sahipleri No: Borçlu lımi 
Mtrzabey Akçeımede 1.838 Kadir kar111 Cemıle 81 Kıyıcı Kadir 

,, ,, 3.676 .. ,, ,, 7 Kıyıcı Kadir kar111 Cemile 
,. ,, 2 297 ,, ,, ,, 65 Hüıeytn oilu Cemil 
,, Kavukcu yOzü 2.757 ,, ,, ,, 110 ,, 

Hacı lsmatl - Baı çeıme 6.433 Hüıeyln ··oğlu Cemli 8 ,, 

Borç aenedl 
4 
4 
4 

No: 

mahallesi sı' 
2814 numaralı kanunun ıumulüne dahil taksitlendlrilmtı borçlarım vaktinde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankaıına tediye etmediklerinden yukarıda evsafı yazılı ıayrl 111' 

kuller tahuı:emval yolile satılmak üzere açık arttırma suretlle ve mezat kaidelerindeki ıeralt dahilinde müzayldeye çıkarılmııtır . ııı · 
Arttırma 26·6 ·937 tarihinde- baılamak üzere 21 gün olup 17-7 · 937 tarihinde cumartesi günü ıaat onda birinci ihale ve on ıün ıonra da ikinci ihaleal Balıkeılr 'ı/ 

yet encüınentnde yapılacaktır . ıııl 
Taliplerin daha ziyada malQmat almak ve pey ıOrmek üzere yüzde on teminat akçaılle Balıkesir Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına baı vurmaları ve ihale g6nöode 111-' 

idarede hazır bulunmalar& lazımdır. 
Dellillye -ferağ harcı veaalr bilcümle meaarlf müıtt>rlye attır. 25 Haziran 937 / 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ballkesir Ziraat Bankası Müdürlüğünden: 
Kazuı 

Balıkeılr 

" 

" 
" ,, 
,, 

.. 

.. 
,, 

" ,, 
.. 
,, 
.. 
" 

Köyü 

Halalca 

" 

,, 
n 

,, 

" 

Mevkii Meaahaaı M. Hududu 
Dekar 

Köy civarı 5 524 Sahibi ıenet. Ah. Sahibi senet. İsmail 

Kiremit Dikili 5 514 · Haaan. İbrfthlm . Neflıe. Mehmet çavut 
T aı teke çayır 
Köy civarı hamam kuyusu 2 
Köy civarı 1 
Çayırhisar çayın 1 
Aykır oğlu yeri 1 1 

757 
838 
838 
947 

Mehmet Mezarlık Mehmet. Yakup ve Yuıuf 
. Yakup. Zahide. Alt yetimleri ıahibt aenet 
Hacı Mehmet. Nasuh. Çayır hhar çayın lımatl 
Kemancı Ahmet. Süleymen. Ali. lımail 

Tapu senet Borçlu lıml 
No: 
37 Naauh oilu Mehmet ve ofulları 

Muıtaf a ve lımaıl 
157 

160 
20 
57 

122 

,, 

" 
" 

.. 

pıt o: . .,,c 
Borç •' 

~6 

46 

Mumralık 
,, ,, ,, ,, 5 514 Ahmet Nefise. Hacer. Mehmet. 228 Kara hacı Yusufun Halil _.g 
,, Köprü batı kadın kuyusu 4 136 Halil. Ali Yol. Yakup 220 49 

,, Kızıl taıda 1 838 Alt ve yol. Ali Mehmet. Hüıeyin 217 ,. ,. 4; 
,, Teke çayırı kümbet 3 676 Havva Mehmet. Mehmet. Yol. 2

8
7 Ômer kızı Ce~ile ve oğlu Haaan" ı!ı 

,, Kara yerde 2 757 Yol Şehriban Ömer. Mehmet lılam oğlu lımail oj-tu Ahmet verlılerl 
,, Kaynarcada 3 676 Hüseyin Şehriban . Ayıe. Medine Ve Cafer veruesi 59 ısı 
,, Aykır oğlu 8 27 l Ali Şehriban Recep ve Yusuf yol 60 " " J82 

,. Kümbet 2 298 Yol. Şehriban Recep lımail 61 : " : 1~~ 
,, Yol arası taban 4 595 Hanıfe. Şehriban . Haaan. Nefiıe 63 " 1 

3 
H ı k ~ ~ 14 F R y f M f 43 K Ah " ğl H " k c 1 " 18 ,, ,, e vacı uyu ;,ı ~ atma. amazan. usu . usta a a ya o u asan ızı emle 

18
3 

,, ,, Şehir yolu 4 595 Süleyman. Cafer. Yol. Hüseyin. 44 ,, ,, ,, 
18

; 
,, ,, Ova harman 3 676 Beteli ojlu yetimleri. Şehirli tarlası 45 ,, ,, .. I 

83 
,, ,, Meralar 8 271 Ahmet. Salt. Fatma. Ahmet. 47 ,, ,, ,, t83 
,, ,, lçkaya 2 757 Dere. Hasan . Mehmet. 48 ,, ,, 

18
3 

,, ,. Aykır oğlu yerinde 5 514 Beıeli oğlu yetimleri. Ahmet. Mehmet 49 ,, ,. ,, ~66 . 
.. ,, Meralarda 2 151 Velf. Hüıeyin. Yol. Mustafa 36 Mehmet oğlu Alt Oıman sıı'" 
2814 numaralı kanunu'l ıumulüne dahil tl'lksitlendirl ' mıı borçlarını vaktinde Türkiye Cumhnriyeti Ziraat bankaıına ttdiye elmedilderirıdtn yukarıda evsafı yauh ı•Y'' oıe'' 

kuller t e. ~"ill emval yoliy le satılmak üzere açık artırma suretiyle ve mezıı t kaidelerindeki ıeralt dahilinde müzayedeye çıkarıltnııhr. Artırma 26 6 937 tarihinde baılanıalı ,,,ı• 
yirmi bir gün olup ı 7 -7 937 tarıhinde cumartesi günü ıaat onda birinci ihale ve on gürı sonra da •kinci ihaleıl Rabkeetr Vilayet Encümeninde yapılacaktır Taliplerin dııb• ,ıı'1 

ma1ümat almak ve pey ıürmek üzere yüzde on teminat akçaaile Bat.kesir Türkiye Cumhuriyeti Ztraatbankasına baı vurmalara ve ıhale gününd<.: meclisi idarede hun bulıJOIJl / 
lazımd ı r. Dellali)'e ferağ harcı veıair bilcilmle masarıf mü~teriye aittir. 25 Haziran 937 ___.-:::"' 

iyesi ve tlaıyazmanı: 8ahkeslr ıaytavı H. K~ 

• ~ \ ~ 1 H\ J a .,.--~---w 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL'AL 

Basım Yeri il Ba1tn evı 

n ...,..,m :a. ...,.-:::;;;.. ____ _ 


